
LLwybr 
CerfLunwaith 

yr ardd

33798*
Marius Kalmus

Mae harddwch syml y cerflun 
dŵr yma’n rhybudd  llym i ni 
i gyd - wedi ei ysgythru ar y 
gwydr yw nifer y rhywogaethau 
planhigion sydd o dan fygythiad 
gan ddiflaniad yn y flwyddyn 
2000, y flwyddyn agorwyd 
Gardd Fotaneg Genedlaethol 
Cymru. Yn ôl adroddiad Cyflwr 
Planhigion y Byd yn 2015, mae 
1 o bob 5 o fathau o blanhigion  
bellach dan fygythiad o ddrengi.

Scaladaqua Tonga* 
William Pye     

Ar hyd y Broadwalk fe welwch 
gyfres o waith celf sy’n 
gysylltiedig â dŵr. Ystyr y 
cerflun dŵr yma yw ‘grisiau dŵr 
cromlin’. Ar yr Uwch Broadwalk, 
mae’r cornant troellog yn 
cynrychioli Afon Tywi sy’n llifo 
trwy Sir Gaerfyrddin, tra bod yr 
amonit yn y Cylch Penderfyniad 
yn deyrnged i naturiaethwr 
Cymreig y 18fed ganrif,  
Edward Llwyd.
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Oriel yr Ardd



Coedwig y Bwganod
Angela Palmer

Cyrhaeddodd y gwreiddiau 
mawr yma o Ghana i Gymru 
fesul Sgwâr Trafalgar Llundain, 
Copenhagen a Phrifysgol 
Rhydychen. Mae’r artist cyfoes 
Angela Palmer wedi defnyddio’r 
cerfluniau naturiol hyn i dynnu 
sylw at effeithiau ofnadwy o 
ddatgoedwigo coedwigoedd 
trofannol ac atebion posibl - 
mae’r gwreiddiau yma’n dod o 
goedwig a reolir yn gynaliadwy.

Osmunda – Ffosil Byw *** 
Glen Morris

Mae dadansoddi DNA o ffosil o 
redynen gyfrdwy osmundia regalis 
sy’n 180 miliwn o flynyddoedd oed 
yn dangos nad yw’r rhywogaeth 
wedi gweld dim newidiadau 
esblygol mawr ers y pryd hwnnw. 
Cerfiwyd Osmundia o Galchfaen 
Kilkenny, ac fe’i gwelwyd gyntaf 
yn arddangosfa Sculpture Cymru 
yn 2015, Barcode Sculpture, sef 
ymateb i waith ymchwil gwyddonol 
yr Ardd. www.glennmorris.co.uk

Cylch Iachsuol  
y Garreg Las  
Darren Yeaden***

Mae’r cylch o gerrig ar hyd y 
Broadwalk yn cael ei wneud 
o’r un garreg las y Preseli sy’n 
darparu cylch mewnol Côr y 
Cewri. Mae Darren Yeaden, 
cerflunydd o Orllewin Cymru yn 
eich gwahodd i deimlo’r egni 
sy’n dod o bob craig. 
Weirdstones.com
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Pysgod ***
Sarah Tombs

Edrychwch i lawr i’r pwll trochi 
yng nghanol yr Ardd Furiog 
Dwbl. Yma fe welwch gylch 
cerflun metelaidd o bysgod 
ychydig yn is na wyneb y dŵr. 
Sylwch sut mae ymwelwyr 
yn hoffi taflu darn arian ar y 
pysgod ac yn ôl pob tebyg yn 
gwneud dymuniad. Mae Sarah 
yn gerflunydd yn Abertawe.
@sarahtombs2

Gwas y Neidr
Chris Crane

Mae’r cerflunydd o Sir 
Gaerfyrddin, Chris Crane, yn 
cymryd llawer o’i ysbrydoliaeth o 
fywyd gwyllt Prydain. Gweithia’n 
bennaf gyda gwrthrychau dur 
sydd wedi eu hadfer, teclynnau 
rhydlyd sydd wedi gorwedd 
yn segur yng nghefn sied, 
darnau o fetel sydd wedi’u 
golchi i fyny ar y traeth, hen 
offer ffermio ac olion eraill o 
orffennol diwydiannol yr ardal.

PI **
Rawleigh Clay

Mae’r enw Pi yn awgrymu’r 
symbol mathemategol ac 
mae’n ein gwahodd i ystyried 
y patrwm a’r llwybrau o 
gwmpas yr Ardd i gyd.  A oes 
yma batrwm mathemategol?  
Edrychwch ar Pi o wahanol 
safbwyntiau, er hynny, ac efallai 
y gwelwch hefyd awgrymiadau 
o ffurfiau hollol wahanol.    

Y Ddraig***  
 Will Holland

Yn gerflun poblogaidd 
gyda phlant, gwnaethpwyd 
y ddraig yma gan Will 
Holland yn Phoenix Forge 
yng Nghaerfyrddin. Mae 
hwn yn ddarn o waith metel 
pwrpasol a busnes y gof sy’n 
arbenigo mewn gwaith metel 
traddodiadol a chyfoes. Mae’r 
ddraig wedi ei defnyddio i 
symbyli Cymru ers o leiaf 
829AD. phoenixforge.co.uk 

Tarw**  
Sally Mathews

Tarw Du Cymreig yw’r patrwm 
ar gyfer Tarw, ac mae’n edrych 
draw at Warchodfa Natur 
Genedlaethol Waun Las, lle mae 
gennym fuches o wartheg Duon 
Cymreig.  Gwlân defaid duon 
sydd y tu mewn i Tarw.  Mae 
Sally Mathews yn gerflunydd o 
Ganolbarth Cymru sy’n arbenigo 
ar ddarlunio anifeiliaid.
www.sallymathews.co.uk
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*  Rhoddwyd gan Ymddiriedolaeth Derek Williams                                                                            
**   Rhoddwyd gan Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru                                 
 *** Ar werth. Gofynnwch ynsiop y Stable Block am fwy  
 o fanylion.
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Peidiwch â cholli ein horiel gelf - Oriel yr ardd. Mae hyn wedi bod yn dangos  
5-6 o arddangosfeydd ar thema natur yn flynyddol ers iddi agor yn 2000.


